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Nieuwsbrief
Ondernemersvereniging Exloo

……

Beste ondernemer,
Hier de zevende Nieuwsbrief van de vereniging.
De Avondlockdown is de nieuwste uitdaging waar
alle ondernemers het hoofd moeten bieden. De
afhaal- initiatieven worden volop ingezet, lesuren
verschoven of zelf-maak pakketjes worden
samengesteld, alles wordt op alles gezet om toch de
gasten en de klanten te kunnen bedienen en om alles
zo “normaal” mogelijk door te laten gaan.
Kortom weer genoeg uitdagingen en bedrijvigheid.

Subsidie Frisse start
Naar aanleiding van de vergadering is deze subsidie
aangevraagd en toegekend als vereniging hebben
we €750 gekregen voor het ondersteunen van
verschillende activiteiten in het dorp.
Als ondernemersvereniging hebben wij de
Sinterklaas-organisatie en de Kerstmarkt- organisatie
een financiële tegemoetkoming in de kosten
gegeven.

Kerstmarkt/ attentie
Helaas ook dit jaar gaat hij ook niet door.
Maar de vrolijke feestverlichting is al wel geplaatst bij
ondernemers. De kerstverlichting wordt bij velen al
eerder in het dorp opgehangen en neergezet.
Vanuit de OVE is de vraag gesteld of er wederom een
kerstattentie wordt geschonken aan alle inwoners van
Exloo en omgeving. De Dorpsraad vind dat nu een
andere vereniging misschien wel de kar kan trekken.
De Dorpsraad, Stichting Exloo Vooruit en het
Dorpshuis hebben respectievelijk € 500, €250 en
€250 beschikbaar gesteld om dit te realiseren. Er zijn
780 adressen. Zullen wij de kerst/ nieuwjaar attentie
oppakken als Ondernemersvereniging? En zo ja wat
voor ideeën hebben jullie?

Marathon voor
Serious Request
Arnold van der Holst, algemeen bestuurslid van de
OVE, wil voor Serious Request ( dit voor het WNF)
geld inzamelen door een week te gaan hardlopen. En
niet zomaar hardlopen, nee, op 18 december wil
Arnold starten met 6 dagen een halve marathon door
de gemeente en op 24 december een hele marathon.
Dus op 24-12, 42,21 kilometer hardlopen. Het streef
bedrag van Arnold is €250.
Op www.npo3fmnl/kominactie/acties/de-1477-vanexloo kunt u uw donatie kenbaar maken en misschien
wil iemand wel een dag meefietsen of rennen, dat kan
allemaal. De eerste 6 dagen start Arnold om 8:00 en
de laatste dag, van de hele marathon om 9:30. Elke
dag start en finisht Arnold bij het Wapen van Exloo.

Aantal leden
Op dit moment heeft de ondernemersvereniging
26 ( aangemelde) leden

Lid worden?
Voor €95 per jaar
Aanmelden kan op:
bestuur@ondernemers-exloo.nl
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